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छैट ौँ ऄध्याय 

 

६. ईपसहंार र ननष्कषष 

 

६.१ ईपसहंार 

मान्छेको जन्मदनेख मृत्युसम्म नै पररवारल कुनै न कुनै रूपमा रहकैे हुन्छ। ऄतः 

समाजको प्राथनमक एकाआको रूपमा पररवारलाइ नलएको पाआन्छ। पररवारले व्यनिका 

अधारभूत अवश्यकताहरू जस्तै गाौँस, बास र कपास, वंश रक्षा, य न-सम्बन्ध, 

सन्तानोत्पनि अददको पूर्ततका साथै समाजमा मानवीय सम्बन्धहरूलाइ स्थानयत्त्व 

प्रदान गदषछ। यो सामानजक संरचनाको सबैभन्दा सानो एकाआ हो जहाौँ व्यनिका 

नवनभन् न दकनसमका अवश्यकताहरूको पूर्तत हुन्छ। पररवार पनत-पत् नी, ईनीहरूका 

छोरा-छोरी साथै ननजकका सम्बन्धीहरूको ऄपेक्षाकृत स्थायी संस्था हो जसलाइ 

नववाह, सन्तानोत्पनि, वंश नामका अधारमा व्यवनस्थत रानखन्छ। ऄतः सामानजक 

एवम् व्यनिगत दवुै दनृष् टकोणऄनुसार पररवार समाजको एईटा म नलक र अधारभूत 

एकाआ हो। सामानजक संरचनामा पररवार नै त्यो केन्रीय एकाआ हो जसबाट समाजको 

ननमाषण हुन्छ र यसको ननरन्तरतालाइ ऄक्षुण्ण बनाआराखेको हुन्छ। 

सानु लामा नेपाली कथा सानहत्य जगतमा प्रनतभाशाली कथाकारका रूपमा 

पररनचत छन्। ईनले नवशेष सामानजक यथाथषवादी प्रवृनि ऄौँगालेर मानव मनका 

ऄनेक ौँ आच्छा, कुण् ठा, नपरव्यथा, खुशी अदद कुराहरूलाइ सूक्ष्म रूपमा केलाईौँद ैकथा 

लेखेका छन्। मानव जीवनका हरेक पक्षलाइ सुम्सुमाईौँद ैईनले अफ्ना कथामा सरल, 

सह भाषाशैलीको प्रयोग गरेका छन्। सानु लामाले सामानजक यथाथषमा अधाररत 

कथाहरू लेखेका हुनले ती कथाहरूमा नचनित पररवार र पाररवररक जीवनको नचिण 
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समाजको संरचनाऄनुसारका छन्। सुरुका कथाहरूमा अञ् चनलकतालाइ नलएर तथा 

सामानजक यथाथषवादी मागष भएर नसन कमका भ गोनलक दशृ्यावलोकन गदअ ऄनघ बनने 

कथाकार लामा हालसम्मको ऄनन्तम तथा ‘सूयषको तेस्रो दकरण’ कथा सङ्ग्रहसम्म 

अआपुग्दा समाजका नवनभन् न पक्षहरूलाइ समे्द ै पािहरूको मनोभवसम्म केलाईौँन 

सफल भएका दनेखन्छन्। यसरी मानव जीवनका नवनभन् न पक्षलाइ समेटेर कथा ले् ने 

सानु लामाका कथामा पाररवाररक जीवनको नचिण प्रशस्तै भेरटन्छ । सानु लामाका 

कथामा नचनित पाररवाररक सम्बन्धको ऄध्ययन गदाष के स्पष् ट हुन्छ भने कुनै पनन 

पररवारका पाररवाररक सम्बन्धमा मधुरता ल्याईनका नननम्त पररवारका 

सदस्यमाझमा नवश् वास तथा ननस्वाथष प्रेम भाव रहकेो हुनुपदषछ । पाररवाररक जीवनमा 

केनन्रत अधुननक भारतीय नेपाली कथाकारहरूका कथाको ऄध्ययन गदाष के स्पष् ट हुन्छ 

भने प्रायः कथाकारहरूले अ-अफ्ना कथामा नेपाली समाजमा व्याप् त कुसंस्कार, 

कुप्रथा, ऄन्धनवश् वास, छुवा-छुत प्रथा, बाल  नववाह तथा ऄनमेल नववाह जस्ता 

सामानजक नवसंगनतहरूप्रनत सुधारको भावनाले कथाको नवषय बनाएका दनेखन्छन्। 

भारतीय नेपाली कथा सानहत्यको के्षिमा सानु लामाको महत्वपूणष योगदान रहकेो छ। 

यस शोध प्रबन्धको प्रनतपाद्य नवषय नै सानु लामाका कथामा पाररवाररक जीवनको 

नचिणको ऄध्ययन हुनाले ईनका कथामा नचनित पाररवाररक जीवनको नचिणलाइ 

नवनभन् न पक्षले हनेे प्रयत् न गररएको छ। यहाौँ पूवषवती छ ऄध्यायहरूमा गररएका 

सवेक्षण, ऄध्ययन, चचाष, नववेचना र परीक्षण कायषको सारांश प्रस्तुत गरी यस 

शोधकायषको मु्य प्रानप् तलाइ ननष्कषषका रूपमा ईल् लेख गररएको छ। 

प्रस्तुत शोधप्रबन्धको पनहलो ऄध्यायमा शोध प्रबन्धको पररचय प्रस्तुत गररएको 

छ। यस ऄध्यायमा प्रस्तुत शोध प्रबन्धको शीषषक पररचय ददएर यस शोधकायषको 

समस्या कथन, ईद् दशे्य, पूवषकायषको  सवेक्षण, औनचत्य, सीमाङ्ग्कन, शोधकायषको 

सङ्ग्गठन जस्ता सैद्धानन्तक कुराहरूको पररचयात्मक व्या्या गररएको छ। यसका साथै 
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शोध सम्भावना तथा भावी शोधकताषका नननम्त सुझाई अदद नवषयमा पनन प्रकाश 

पाररएको छ। 

दोस्रो ऄध्यायमा प्रस्तुत शोधप्रबन्ध ननमाषण गनषका नननम्त ऄप् नाआएको सैद्धानन्तक 

ढाौँचाबारे ऄध्ययन प्रस्तुत गररएको छ। यसमा पररवार शब्दको ऄथष, पररभाषा र 

प्रकृनतबारे जानकारी ददद ैपररवारको सैद्धानन्तक स्वरूप पनहल्याईने कायष भएको छ। 

यससन्दभषमा पररवार शब्दलाइ नलएर नवनभन् न समाजशास् िी तथा मानवशास् िीहरूले 

गरेका ऄवधारणाहरूको ऄध्ययन गने काम भएको छ। समाजलाइ समाजशास् िीय 

सन्दभषबाट हदेाष के स्पष् ट भएको छ भने यो सामानजक सम्बन्धहरूको जरटल व्यवस्था 

हो। समाजमा ऄनेक संघटक तत्त्वहरू पाआन्छन्। जसमध्ये प्रमुख रूपमा पररवारलाइ 

माननएको पाआन्छ। ऄतः यस ऄध्यायमा पररवारका सदस्यहरूमाझ दनेखने नवनभन् न 

प्रकारका सम्बन्धहरूको ऄध्ययन गने काम भएको छ। सामानजक संरचनाको प्राथनमक 

एकाआका रूपमा पररवारलाइ रहण गदअ मूलतः गाौँस, बास र कपास, य नसम्बन्ध, 

सन्तानोत्पनि, सुरक्षा अददको पूर्ततका साथै समाजमा मानवीय सम्बन्धहरूलाइ 

स्थानीत्त्व प्रदान गने संस्थाको रूपमा रहण गररएको छ। मानवशास् िी र 

समाजशास् िीहरूकै अधारमा पररवारलाइ पररभानषत गदअ तथा यसलाइ नवनभन् न 

अधारहरूमा वगीकरण गदअ नवनवध प्रकारमा चचाष गररएको छ। पररवारका 

प्रकारबारेमा ऄध्ययन गने क्रममा मु्यतः सदस्यहरूको सङ्ग््या, नववाहको स्वरूप, 

स् िी-पुरुषको सिा वा ऄनधकार, वंशनाम तथा ननवास अददका अधारमा पररवारको 

वगीकरण गररएको छ। ऄतः नयनै कुराहरूलाइ रटपेर यसको बृहत चचाष गने काम 

गररएको छ। यसका साथै यसै ऄध्यायमा पररवारका सदस्यहरूमाझमा दनेखने परस्पर 

सहयोग, मानव व्यवहारमानथ ननयन्िण, स्वतन्िता, प्रयोग-प्रचलन, कायष-प्रणाली, 

अनधकाररता, सतत पररवतषनशीलतालाइ सनवस्तार नववेचना गने प्रयास गररएको छ। 
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ईि कुराहरू केलाईनाका साथ साथै नवनभन् न नेपाली पररवारहरूमा दनेखने 

पाररवाररक जीवनको बद्लौँदो स्वरूपका मूल कारणहरूको ऄध्ययन पनन यसै 

ऄध्यायमा गने काम गररएको छ।  

प्रस्तुत शोध प्रबन्धमा सानु लामाका कथामा पाररवाररक जीवनको नचिणबारे 

ऄध्ययन गनुषपने हुनाले सानु लामाका व्यनित्व र कृनतत्वको पररचय प्रस्तुत गनुष एईटा 

महत्त्वपूणष पक्ष ठहररन्छ। ऄतः शोध प्रबन्धको तेस्रो ऄध्यायमा सानु लामाका व्यनित्व 

र कृनतत्वबारे ऄध्ययन प्रस्तुत गररएको छ। यस क्रममा ईनको जन्म तथा बाल्यकाल, 

नशक्षा र कमषमय जीवन लगायत सानहनत्यक जीवनबारे केलाईनका साथै ईनको 

वैवानहक र पाररवाररक जीवनबारे जानकारीहरू प्राप् त गने काम गररएको छ। तथा 

ऄन्य कुराहरूमा सानु लामाको के-कस्ता रुचीहरू छन् त्यसबारे जानकारी प्राप् त गने 

काम गररएको छ। ईनको कृनतत्वको पररचय ददने क्रममा भने कथाहरू, साना कथाहरू, 

ईपन्यास लगायत अ्यानेतर कृनतहरूको पनन पररचय ददने काम भएको छ । यसको 

साथै सानु लामाले गरेका दशे-नवदशेको भ्रमणको सुची पनन यसै ऄध्यायमा रानखएको 

छ। 

प्रस्तुत शोध प्रबन्धको च थो ऄध्यायमा सानु लामाका कथामा पाआने पाररवाररक 

जीवनको नचिण ऄथाषत् शोधको मु्य नवषयको ऄध्ययन गने काम गररएको छ। यस 

ऄध्यायमा सानु लामाको कथाकाररताबारे जानकारी ददने काम पनन गररएको छ। 

यसऄन्तगषत ईनका कथाकाररताबारेमा नवनभन् न समालोचक तथा नव्ानहरूले ईल् लेख 

गरेका कुराहरूको पनन चचाष गने काम गररएको छ । सानु लामाका कथामा पाररवाररक 

जीवनको नचिणबारेमा नवनभन् न दनृष् टकोणबाट ऄध्ययन गदअ पररवारका 

सदस्यहरूमाझ एका-ऄकाषप्रनत के कस्ता सम्बन्धका अधारमा जीवन व्यनतत गरररहकेा 

छन् सो कुराको ऄध्ययन गने काम पनन यस ऄध्यायमा प्रस्तुत गररएको छ।  
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प्रस्तुत शोध प्रबन्धको पाौँच ौँ ऄध्यायमा अधुननक भारतीय नेपाली कथाकारहरूका 

कथामा पाआने पाररवाररक जीवनको नचिणबारे ऄध्ययन तथा नचन्तन गने काम 

गररएको छ। प्रस्तुत ऄध्यायमा सानु लामा र भारतीय ऄन्य कथाकारहरूका कथामा 

नचनित पाररवाररक जीवनको नचिणमाझ दनेखने भेद र साम्य के-कस्ता रहकेा छन् सो 

कुराको पनन ऄध्ययन गने काम गररएको छ। 

शोध प्रबन्धको ऄनन्तम ऄध्याय ऄथाषत् छैट ौँ ऄध्यायमा यस शोधकायषको ईपसंहार 

र ननष्कषष प्रस्तुत गररएको छ। 

 

६.२ शोधकायषको ननष्कषष 

शोध प्रबन्धमा प्रस्तुत गररएको ऄध्ययनले यसका मूलभूत नवषय प्रकट गने काम 

गररसकेको छ। यस शोध प्रबन्धबाट यस्ता नवषयहरूलाइ ननष्कषषका रूपमा ननम् न 

बुौँदाहरू्ारा प्रस्तुत गररन्छ - 

 समाजको ईत्पनि स्रोत पररवार हो। यसैले पररवार मानव जीवननसत 

सम्पकष मा अईने पनहलो सामानजक सङ्ग्गठन हो। 

 पररवार समाजको प्रमुख घटक हो, जसको सुव्यवस्थामा नै समाज व्यवनस्थत र 

दररलो हुन्छ। 

 पररवार व्यनिको सामानजक जीवनको माि मूलाधार नभएर सम्पूणष मानवीय 

जीवनकै मूलाधार हो। 

 पररवार सनमनत र संस्था दवुै हो। सनमनतको रूपमा पररवार पनत-पत् नी, छोरा-

छोरी र ऄन्य व्यनिहरूको समूह हो। यस्तो रूपमा पररवार एईटा ऄस्थायी 

सनमनत हो दकनभने पररवारका सदस्यहरूको मृत्यु, नयाौँ सन्तानको जन्म तथा 

नववाह नवच्छेद अददका कारण पररवारको अकारमा पररवतषन अईौँदछ। यसरी 
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नै पररवारलाइ एईटा संस्थाको रूपमा हदेाष यो स्थायी संस्था दनेखन्छ। 

पररवारमा पनत-पत् नीमाझको सम्बन्ध नवच्छेद भएन भने तथा यसका 

सदस्यहरूको मृत्यु भएन भने यो स्थायी रूपमा रहन्छ। यदद पररवारलाइ 

ननयम र कायष प्रणालीहरूको व्यवस्थाका रूपमा हनेे हो भने यो एईटा संस्थाका 

रूपमा स्थायी दनेखन्छ। यसप्रकार समाजमा पररवारको प्रकृनत स्थायी र 

ऄस्थायी दवुै रूपमा रहकेो पाआन्छ। 

 माननसको जन्मदेनख मृत्युसम्म पररवारले कुनै न कुनै दकनसमको प्रभाव पारी नै 

रहकेो हुन्छ। पररवारमा व्यनिहरूमाझ दीघषकालीन सम्बन्धको स्थापना एका 

ऄकाषनबचमा रहकेो हुन्छ। यसरी हरेक व्यनि पररवारमा जन्मन्छ, पररवारमा 

हुकष न्छ र पररवारमा नै मदषछ। 

 दाम्पत्यको सम्बन्धबाट फैललद ै गएर धेरै शाखा प्रशाखा भएको वृक्षजस्तो 

पररवारको संरचना हुन्छ। नववाह्ारा सामानजक रूपमा नारी-पुरुषको 

सम्बन्धबाट पररवार बन्दछ। यसैले पररवारको ननमाषण हुने प्रदक्रया नववाह तथा 

नारी र पुरुषको सम्बन्धनवना सम्भव छैन। 

 पररवारले मु्यतः माननसका ऄनेक ौँ अवश्यकताहरू पूर्तत गनाषका साथै 

माननसको वैयनिक एवम् सामानजक व्यनित्वको नवकास पनन गछष। 

 व्यनिले प्रेम, दया, माया, स् नहे, बनलदान, अज्ञापालन, सहानुभूनत, ऄनुशासन 

अददको पाठ पररवार्ारा नै पनदछ। पररवारले व्यनिलाइ ऄनेक मानवीय 

तथा सामानजक गुणहरू नवकास गनषमा सहयोग पुर् याईदछ। यसैले मानव 

जीवनमा पररवारको शैनक्षक भूनमका ऄनत महत्त्वपूणष रहकेो मान् न सदकन्छ। 

 पररवारकै माध्यमबाट सांस्कृनतक तत्त्वहरू एक पुस्ताबाट ऄको पुस्तामा 

हस्तान्तरण भआरहकेो हुन्छ। 
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 प्रत्येक पररवारमा अफ्नो पाररवाररक तथा सामानजक व्यवहारलाइ व्यवनस्थत 

रूपले सञ् चालन गनष बनाआएका नननश् चत ननयमहरू हुने गछषन्। कनतपय यस्ता 

ननयम, रूदढ एवम् प्रथाहरू छन् जसले पररवार नवघरटत हुन नददनका लानग 

सामानजक ननयन्िण गछषन्। 

 वतषमान नेपाली पररवारलाइ हदेाष पाररवाररक जीवनको ढाौँचा तथा कायष 

के्षिमा ऄनेक ौँ पररवतषनहरू अएका छन्। यसको मूल कारण नेपाली समाजमा 

पनन औद्योगीकरण, नागरीकरण, बनदो जनसङ्ग््या र बेरोजगारी, अधुननक 

नशक्षा तथा वतषमान कानुनी व्यवस्था अदद तीव्र गनतमा नभनिएकोले गदाष हो। 

 नेपालीमा कथानक, भाषाशैली, चररि-नचिण, सामानजक यथाथष तथा 

मनोवैज्ञाननक यथाथष अददका अधारमा कथाको ऄध्ययन गने परम्परा ननकै 

प्रचनलत पाआन्छ। तर पररवारलाइ नै मु्य अधार मानेर कुनै कथाकारका 

कथाको ऄध्ययन गरेको भने भे् टाआौँदनै। यद्यनप प्रत्येक ऄध्ययनकताष स्वयम् 

एईटा पररवारको सदस्य नै हुन्छ। 

 सानु लामा एकजना दक्ष ऄनभयन्ता साथै प्रनतनष् ठत कथाकार भएर पेसागत र 

सानहनत्यक दवुै व्यनित्वको समानान्तर नवकास पने प्रनतभाशाली कथाकारका 

रूपमा पररनचत छन्। 

 सानु लामाका कथाको मूल भावभूनम अञ् चनलक, सामानजक एवम् पाररवाररक 

जीवनका यथाथषमा केनन्रत पाआन्छन्। यसैले पाररवाररक जीवन ईनका कथाको 

एईटा प्रमुख पक्ष रहकेो दनेखन्छ। 

 ईनका कथाहरू नसन कमेली भूभागलाइ नछोइ ऄलग रहन भने सकेका छैनन्। 

ऄतः ईनका कथा नवशेष गरी नसन कमेली रामीण जनजीवनको नचिण, 

त्यहाौँको पररवेश, ननम् न वगीय माननसहरूले भोग् नुपरेको समस्या, ईनीहरूका 
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रहन-सहन, बोलीचाली, नारी जानतले भोग् नुपरेको पीडा अदद सबल रूपमा 

नचनित भएका छन्। यसका साथै ईनका कथामा नसन कमको प्राकृनतक 

वातावरणको नचिण रहकेो पाआन्छ। ऄतः ईनका कथामा अञ् चनलकता 

झनल्कएको अभास हुन्छ। 

 सानु लामाका कथामा माननसका जीवनमा दखेापने स-साना घटनाहरू खुबै 

राम्रोसौँग प्रस्तुत भएको पाआन्छ। यसका साथै ईनले अफ्ना कथामा स् िी र 

पुरुषनबचको सम्बन्धमा नननहत नारीनहतका कुराहरूलाइ पनन नभत्र्याएका छन्। 

 सानु लामाका कथामा नचनित पाररवाररक जीवनको ऄध्ययन गदाष ईनले प्रायः 

कथामा नै पाररवाररक जीवनको मूल्यबोधबारे राम्रा-नराम्रा पक्षलाइ नलएर 

कथा लेखेको पाआन्छ। 

 ईनले अफ्ना कथामा पाररवाररक मूल्यबोधको चचाष गने क्रममा एकाध कथामा 

नपतृस्थानीय पररवारको ऄनुकल्पना गरेर पनन कथा लेखेका छन्। ईनको ‘पैयुौँ 

फुलेको ददन’ कथालाइ ईदाहरणाथष नलनसदकन्छ। यस कथामा गोपालले नववाह 

गरेर घरजाम नगरे तापनन सम्भाव्य नपतृस्थानीय पररवार प्रथामा केनन्रत 

रहकेो नचिण गररएको छ। 

 सानु लामाको ‘तृनषत मरुद्यान’ जस्ता कथाको ऄध्ययन गदाष कनतपय नेपाली 

पररवारहरूमा नववाह भएको धेरै समय नबत्दा पनन जैजन्म नहुनुको पनछनल्तर 

माननसहरूमा भएको ऄनशक्षा र ज्ञानाभाव नै हो भन् ने स्पष् ट बुनझन्छ। 

 ईनका कथाहरूलाइ सदस्य सङ्ग््याका अधारमा ऄध्ययन गरेर हदेाष ईनले 

एकात्मक पररवारलाइ नै महत्त्व ददएको बुनझन्छ। यद्यनप एकाध कथाहरूमा 

संयुि पररवारको नचिण पनन पररवेश सुहाईौँदो नै गरेको पाआन्छ। 
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 सानु लामाका कथामा नचनित पाररवाररक जीवनलाइ नववाहका अधारमा 

हदेाष प्रायः नै एक नववाही पररवार प्रथा रहकेो पाआन्छ। यसो भए तापनन 

‘बलराम थापाको कथा’, ‘खानीटारमा एकददन’ र ‘संयोग’ कथाहरूमा 

बहुनववाही पररवार प्रथा रहकेो नचिण गरेका छन् भने स्वास् नीमान्छे र सात 

भाइकी चेली कथामा प्रेमनववाही पररवारको नचिण गरेका छन्। ऄतः ईनले 

एकाध कथामा नै भए पनन नेपाली पररवारमा दनेखने बहुनववाही र प्रेमनववाही 

पररवार प्रथालाइ पनन समावेश गरेका छन्। 

 ईनले एकाध कथाहरूमा पररवारको नचिण क्षनणक रूपमा दखेाएको भए 

तापनन नेपाली समाजमा पररवारको महत्त्व के-कस्तो रहकेो हुन्छ भन् ने कुरा 

त्यसमा स्पष् ट गररएको पाआन्छ। ‘फूबाषले गाईौँ  छोड्यो’ कथामा गोमतीको 

मृत्युपश् चात् पनन घरनभिबाट फुबाषलाइ बोलाआरहकेो झझल्को अआरहकेो 

नचिणलाइ ईदाहरणस्वरूप नलनसदकन्छ। 

 सानु लामाका कथाले दःुख र दरररता माि कथा लेखनको नवषयवस्तु नभएर 

सुख र समृनद्ध पनन कथाकै ले्य नवषय हुन सछन् भन् ने कुराको प्रमाण ददएको 

पाआन्छ। ईदाहरणका नननम्त ‘पाहुना’ कथालाइ नलन सदकन्छ। 

 समाजमा प्रचनलत कुप्रथा तथा छुवा-छुत नवषयलाइ नलएर सानु लामाले ‘सात 

भाइकी चेली’ कथाबाहके ऄन्य कुनै कथा पनन लेखेको छैन। प्रस्तुत कथामा पनन 

नववाहको समयमा जातलाइ नलएर सामान्य मनमुडाई भएको तथा पनछ त्यो 

पनन समाप् त भएको नचिण गररएको छ। यसको तुलनामा भारतीय ऄन्य 

कथाकारहरूले छुवाछुत प्रथालाइ नलएर प्रशस्तै कथा लेखेका छन्। जसमध्ये 

रूपनारायणको ‘नबरेको बाहुन’, नशवकुमार राइको ‘माननस’ अददलाइ प्रमुख 

कथाका रूपमा ऄनघसानष सदकन्छ। 
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 सानु लामाले कनतपय कथाहरूमा पररवारनभिका सदस्यहरूमध्ये प्रमुख माननने 

पनत तथा पत् नीको मृत्यु दखेाएर ईनले कथाको पररवेश कारुनणक बनाएका 

छन।् यसो भए तापनन कुनै कथामा पनन पररवारका जीनवत सदस्यले दोस्रो 

नववाह गने नवचार समेत गरेका छैनन्। ऄतः ईनी एकनववाही पररवार 

प्रथालाइ नै मान्यता ददने कथाकार दनेखन्छन्। 

 पनत तथा छोराको मृत्यु भएको खण्डमा एईटी अमा वा नारीलाइ नै दोष्याईने 

नेपाली पररवारहरूको नचिण सानु लामालगायत् ऄन्य कथाकारहरूले पनन 

अअफ्ना कथामा गरेका छन्। 

 नेपाली पररवारमा दनेखने लैनङ्ग्गक नभन् नताका अधारमा सानैदनेख पुरुषलाइ 

नारीभन्दा श्रेष् ठ ठान् ने प्रवृनि भएका पािहरूको पनन नचिण गरेका छन्।  

 अधुननक भारतीय नेपाली कथाकारहरूले एईटी पत् नीले अफ्नो पनतले जसो 

भन्छ त्यही गररहाल्नु पने प्रवृनि भएका पररवारहरूको पनन नचिण गरेको 

पाआन्छ। ईदाहरणाथष पूणष राइको ‘दखेेको यो कथा’लाइ नलनसदकन्छ। 

 सानु लामालगायत् ऄन्य भारतीय नेपाली कथाकारहरूले नै नेपाली समाजका 

ननम् नवगषका माननसहरूले भोग् नुपरेका नवनवध कुराहरूलाइ नै नचिण गरेका 

छन्। यसैले प्रायः सबैले नै माननसका माझमा मैिी भावना कायम गरी समाज 

सुधारतफष  दनृष् ट पुर् याएका छन्। 

 ईनीहरूका कथामा नेपाली पररवारहरूले समाजका नवनभन् न रीनत-ररवाज, 

धमष, अस्था, नवश् वास  अददका अधारमा के-कस्तो जीवनयापन गरररहकेा 

छन्, त्यो भेट्टाआन्छ। 

 सानु लामाका कुनै पनन कथामा नववानहत भएपनछ तथा बाबुको रूपमा 

पररनचत भइसकेपनछ नचनित पािले अफ्नो पाररवाररक दानयत्वलाइ भुलेर 

मातेर नहडकेो तथा पत् नी र नानीहरूलाइ छोडेर ऄन्त्यै कतै गएको जस्ता 
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घटनाको नचिण गरेको छैन। तर भारतीय ऄन्य कथाकारहरूले नेपाली 

पररवारमा दनेखने यस्ता घटनाहरूलाइ पनन प्रशस्तै नभत्र्याएका छन्। जस्तै 

श्रीमती नखरोदा खौँड्काको ‘प्रायनश् चत’, नवन्द्या सुब्बाको ‘के थाहा ई अईने हो 

वा हनै’, भगीरथ रावतको ‘कोही यहाौँ नववश बनेपनछ...’ अदद। 

 सानु लामाले पररवारमा छोरा-छोरीले ऄनभभावकलाइ दःुख, कष् ट ददएको 

कथा लेखेको छैन्। यसको नवपररत ऄन्य कथाकारहरूले यस्तो नवषयलाइ पनन 

रटपेर कथा लेखेका छन्, ईदाहरणाथष जय धमालाको ‘नहप्पीवाद’, भगीरथ 

रावतको ‘स्टाआपनमा मोज’ तथा सञ् जय नवष् टको ‘वतषमान’ अदद कथाहरूलाइ 

नलनसदकन्छ। 

वस्तुतः कथाकार सानु लामाका कथामा पाररवाररक जीवनको नचिणबारे 

ऄध्ययन, नवश् लेषण गरी ऄन्त्यमा के भन् न सदकन्छ भने सानु लामाले अफ्ना कथामा 

ननम् न माध्यनमक पररवारका दैननक जीवनलाइ कथामा रटपेका हुनाले वतषमान नेपाली 

पररवारका सदस्यहरू कुन मागष तफष  अरसररत भआरहकेा छन् सो दखेाईनमा ईनी 

चुकेका छन्। ईनले पररवारमा घरटत नवनभन् न घटना तथा त्यस्ता घटनाहरूको कारणले 

नै पाररवाररक जीवन नवघरटत हुौँद ैगआरहकेो नचिण त गरेका छन् तर वतषमान नेपाली 

पररवारका सदस्यहरू कुन मागषलाइ ऄप् नाआरहकेा छन् सो दखेाईनमा ऄसमथष दनेखन्छ। 

ऄतः यसबाट के स्पष् ट हुनअईौँछ भने कथाकार सानु लामाले वतषमान नेपाली 

पररवारका सदस्यहरू कुन मागषलाइ ऄप् नाएर अफ्नो जीवन नष् ट गरररहकेा छन् सो 

कुरातफष  ईनको ध्यान केनन्रत भएको छैन।् यसो भए तापनन ईनले अफ्ना कथामा 

पाररवाररक मूल्यबोधको महत्त्वलाइ बुझाईौँद ै नेपाली पररवारमा अफ्नो प्रेमको 

अधारस्वरूप रहकेो व्यनिको ऄनुपनस्थनतमा कुनै प्रनतवस्तुका माध्यमले ईसको 

ईपनस्थनतको ऄभावपूर्तत गरी सुखानुभव गने नर-नारीका पाररवाररक जीवन 

सन्दभषलाइ पनन ईनले कोट्याएर नचिण गरेको छ। ईदाहरणाथष ‘पेन्सन, तमा र 
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गाडी’ कथालाइ नलन सदकन्छ। यसरी ईनले दनैनक जीवनमा खरटखाने पररवारदेनख 

सम्पन् न पररवारसम्मका माननसहरूलाइ कथामा रटपेका छन्। यसथष, कथाकार सानु 

लामा अफ्ना कथामा पररवारनभिका नवनवध पक्ष, समस्या, ऄनुभूनत, सुख-दःुख, 

मधुरता-कटुता, हषष-नबस्मात्, करुणा अदद प्रस्तुत गनष सफल भएका छन्। ईनका 

कथामा नचनित पाररवाररक जीवन गाईौँ -घरमा दनेखरहकेा, सुननरहकेा पररवारनभिका 

घटनाहरू झै ौँ यथाथष लाग्दछ। ऄतः ईनले कथामा प्रयोग गरेका पाररवाररक कुराहरू 

कथाऄनुरूप र सुहाईौँदा पनन दनेखन्छन्।  

  


